
TYGODNIOWY ZAKRES MATERIAŁU  

18.05.2020 r. – 22.05.2020 r. 

Klasa III A HOT +TPS 

18.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  matematyka Sprawdzian wiadomości 
ze znajomości rozwią-
zywania arkuszy matu-
ralnych.  
 

Treści nauczania:  uczeń 
nabył na ostatnich lekcji 
umiejętność rozwiązywania 
zadań z arkuszy matural-
nych otwartych i zamknię-
tych. Nauczyciel będzie 
sprawdzał na jednej lekcji 
umiejętność rozwiązywania 
zadań otwartych a na dru-
giej zamkniętych poprzez 
pracę samodzielną. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  geografia 
(HOT) 

Relacje człowiek-
środowisko. 
 

Nauczę się: wyjaśnić poję-
cia – środowisko przyrod-
nicze, antropopresja, śro-
dowisko geograficzne, de-
terminizm geograficzny, 
nihilizm geograficzny, po-
sybilizm geograficzny; ana-
lizować relacje człowiek-
środowisko przyrodnicze 
na różnych etapach rozwo-
ju społeczno - gospodar-
czego; wyjaśnić zasadę 
zrównoważonego rozwoju. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: iwo-

na.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: learnin-

gApps.org 

organizacja 
przedsiębiorstwa 
samochodowego 

Przechowywanie i 
oznakowanie  materia-
łów i  części zamien-
nych.    
 

Cele:   Poznanie podstaw 
prawnych regulujących 
sposób przechowywania 
materiałów i części, 
Zasady składania materia-

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



łów, znaki bhp i tablice 
informacyjne  w magazy-
nach 

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

3.  język angielski w 
hotelarstwie 

The competition – kon-
kurencja 

Porównam oferty dwóch 
hoteli pod względem ich 
oferty 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Urządzenie alarmowe 
(autoalarm). 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
i nauczę się opisywać zasa-
dę działania autoalarmu 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz kon-

takt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie będą wysyłali na 
pocztę elektroniczną  lub 
Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe ma 
wysłane do uczniów w aplikacji 

Messenger 

4.  geografia (TPS) 
 

Współpraca międzyna-
rodowa. Handel mię-
dzynarodowy. 
 

Zapoznam się z płaszczy-
znami integracji międzyna-
rodowej oraz przyczynami i 
skutkami integracji euro-
pejskiej. Nauczę się: anali-
zować strukturę towarową 
i geograficzną obrotów 
handlu światowego; anali-
zować współczesne pro-
blemy międzynarodowej 
wymiany handlowej; wyja-
śnić wpływ międzynaro-
dowej wymiany handlowej 
na rozwój społeczno-
gospodarczy państw. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: iwo-

na.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: learnin-

gApps.org 

Konflikty międzynaro-
dowe. Rejony konflik-
tów międzynarodo-
wych. Izolacjonizm. 
 

Nauczę się przedstawić 
źródła, przyczyny i skutki  
konfliktów na świecie oraz 
zagrożenia związane z ter-
roryzmem; wyjaśnić przy-



czyny i przebieg konfliktów 
zbrojnych w wybranych 
regionach współczesnego 
świata; podać nazwy re-
gionów, na których toczą 
się konflikty zbrojne w 
Europie, Azji i Afryce, i 
wskazać je na mapie. 

5.  pracownia  
hotelarska 

Sporządzanie dokumen-
tacji związanej z organi-
zacją pracy( wykaz rewi-
rów, druk wstawki dla 
gościa specjalnego, druk 
kontrolki bielizny). 

Cel: Nauczę się poprawnie 
sporządzać dokumentację 
związaną z organizacją 
pracy ( wykaz rewirów, 
druk wstawki dla gościa 
specjalnego, druk kontrolki 
bielizny). 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger; strona internetowa 
szkoły  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Sporządzanie dokumen-
tacji związanej z organi-
zacją pracy( wykaz rewi-
rów, druk wstawki dla 
gościa specjalnego, druk 
kontrolki bielizny). 

6.  religia Karol, który został Świę-
tym. 
 

Cele: 
- uczeń zna główne fakty z 
życia Jana Pawła II. 
- uczeń poznaje wzorce 
postępowania. 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także foto-
grafie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

7.  historia i społe-
czeństwo 

Przez morza i oceany. 
Podróżnicy XVI – XVIII 
w. 
 

•podróże odkrywcze w 
końcu XVI i w XVII w. 
•specyfika XVIII – wiecz-
nych wypraw odkrywczych 
•wyprawy Jamesa Cooka 
•wyprawy naukowo - ba-
dawcze 
•zapoznanie z najważniej-
szymi faktami 
•praca z różnymi rodzajami 
źródeł (ikonografika, mapa, 
teksty źródłowe) 
•doskonalenie myślenia 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 

uczniów odsyłane będą na 

e-mail nauczyciela (lub za 

pomocą Messenger) i tą 

samą drogą uczniowie i 

rodzice otrzymają informa-

cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 

oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 



przyczynowo - skutkowego 

19.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski Jakaś granica, za którą 
nie wolno przejść… Pro-
blematyka moralna 
„Granicy”. 
 
  
 

Zapoznam się z: 
- chronologicznie uporząd-
kowanymi wydarzeniami z 
życia Zenona Ziembiewicza, 
- różnicami między samoo-
ceną Zenona a interpreta-
cją jego zachowań i postaw 
przez innych, 
- zarzutami stawianymi 
Zenonowi przez Elżbietę w 
scenie ich ostatniej roz-
mowy, 
- istotą problematyki mo-
ralnej powieści Nałkow-
skiej. 

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  Sufit, który dla innych 
był podłogą… Proble-
matyka społeczna w 
„Granicy”. 
 
 

Zapoznam się z: 
- problematyką społeczną 
powieści Z. Nałkowskiej, 
- charakterystyką prze-
strzeni zamieszkiwanej 
przez bohaterów, 
- podziałami społecznymi, 
- charakterystyką bohate-
rów i ich losami. 

3.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Urządzenie alarmowe 
(autoalarm). 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
i nauczę się opisywać zasa-
dę działania autoalarmu 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz kon-

takt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie będą wysyłali na 
pocztę elektroniczną  lub 
Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe ma 
wysłane do uczniów w aplikacji 

Messenger 

organizacja pracy 
służby pięter 

Specjalne życzenia gości 
oraz utrzymanie czysto-
ści w części ogólnej w 

Na lekcji poznam: 
-sprzęt, w jaki powinna być 
wyposażona służba pięter 

grupa na facebook’u „III 
A THot – organizacja 
służby pięter/usługi 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 
na facebook’u), które zo-

grupa na facebook’u „III A THot – 
organizacja służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 



hotelu. w celu optymalnego za-
spokojenia potrzeb gości; 
-czego mogą dotyczyć spe-
cjalne życzenia gości; 
-jakie czynności wykonuje 
się w celu utrzymania czy-
stości w części ogólnej 
hotelu; 

dodatkowe ” staną poprawione i ocenio-
ne 

4.  język angielski 
(TPS) 

Writing film reviews. Napiszę recenzję filmu. 
 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a Article about arts- read-
ing 
 

Poćwiczę znajdowanie w 
tekście określonych infor-
macji, rozpoznawanie 
związków pomiędzy po-
szczególnymi częściami 
tekstu. 

5.  marketing Marketing MIX – test 
wiedzy. 

Pisemne sprawdzenie wia-
domości z zakresu marke-
tingu MIX. 

grupa na facebook’u „III 
A THot – organizacja 
służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 
na facebook’u), które zo-

staną poprawione i ocenio-
ne 

grupa na facebook’u „III A THot – 
organizacja służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 

6.  podstawy  
działalności 

(HOT) 

Podatek akcyzowy. 
 

Cel: Nauczę się w odniesie-
niu do jakich towarów sto-
sujemy podatek akcyzowy 
oraz w jaki sposób oblicza 
się go. 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger; strona internetowa 
szkoły  

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

7.  Rozliczenia pieniężne 
podmiotu gospodarcze-
go 

Cel: Nauczę się jakie są 
sposoby rozliczeń pienięż-
nych oraz formy obrotu 
bezgotówkowego nalicza-
nego przez banki. 

geografia (TPS) Relacje człowiek-
środowisko. 
 

Nauczę się: wyjaśnić poję-
cia – środowisko przyrod-
nicze, antropopresja, śro-
dowisko geograficzne, de-
terminizm geograficzny, 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: iwo-

na.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: learnin-

gApps.org 



nihilizm geograficzny, po-
sybilizm geograficzny; ana-
lizować relacje człowiek-
środowisko przyrodnicze 
na różnych etapach rozwo-
ju społeczno - gospodar-
czego;  wyjaśnić zasadę 
zrównoważonego rozwoju. 

zeszytów. Monitorowanie 
odbywać się też będzie 

poprzez sprawdzanie po-
prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

8.  historia i społe-
czeństwo 

Od kolebki śródziem-
nomorskiej po krańce 
świata – lekcja powtó-
rzeniowa 
 

•cywilizacje starożytne i ich 
osiągnięcia techniczne i 
naukowe 
•świat średniowieczny 
•renesans i barok 
•rewolucja naukowa i osią-
gnięcia cywilizacyjne 
Oświecenia 
•wiek XIX i zmiany sposobu 
życia ludzi 
•wiek XX – wiek wojen i 
rewolucji 
•szanse i zagrożenia XXI 
wieku 
•powtórzenie, usystematy-

zowanie i utrwalenie wia-

domości 

e-mail, Messenger Zadania wykonane przez 

uczniów odsyłane będą na 

e-mail nauczyciela (lub za 

pomocą Messenger) i tą 

samą drogą uczniowie i 

rodzice otrzymają informa-

cję o ocenie wraz z wyja-

śnieniem 

na stronie internetowej szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl, 

poprzez komunikator messenger 

oraz na e-mailu przedmiotowym 

(historia37@op.pl) 

20.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  język polski Sufit, który dla innych 
był podłogą… Proble-
matyka społeczna w 
„Granicy”. 
 
 

Zapoznam się z: 
- problematyką społeczną 
powieści Z. Nałkowskiej, 
- charakterystyką prze-
strzeni zamieszkiwanej 
przez bohaterów, 
- podziałami społecznymi, 
- charakterystyką bohate-

e – mail: 
magdah5@o2.pl, strona 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzesz

ow.pl,  Messenger. 

sprawdzanie nadsyłanych 
prac (kart pracy, wypraco-

wań). 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



rów i ich losami. 

2.  wf Ćwiczenia na dywanie.  
 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

3.  matematyka Sprawdzian wiadomości 
ze znajomości rozwią-
zywania arkuszy matu-
ralnych.  
 

Treści nauczania:  uczeń 
nabył na ostatnich lekcji 
umiejętność rozwiązywania 
zadań z arkuszy matural-
nych otwartych i zamknię-
tych. Nauczyciel będzie 
sprawdzał na jednej lekcji 
umiejętność rozwiązywania 
zadań otwartych a na dru-
giej zamkniętych poprzez 
pracę samodzielną. 

Messager, 
poczta elektroniczna 

skibki1@op.pl   

uczniowie będą  
przesyłali wykonane  

zadania  

strona szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

4.  język angielski  
(TPS) 

Matura reading 
practice. 

Poćwiczę czytanie ze zro-
zumieniem, rozwiązywanie 
zadań maturalnych. 

videokonferencje, email uczniowie wysyłają rozwią-
zania zadań na maila, po 

czym otrzymują feedback z 
oceną pracy lub wskazów-

kami do poprawienia praco 
Oceniane będą również 

wypowiedzi ustne na na-
graniach nadsyłanych za 

pośrednictwem maila lub 
na SKYPIE 

blog angielskinienado-
wa.blogspot.com , mail, narzę-
dzia Microsoft w chmurze, apli-

kacja QUIZLET oraz SKYPE’a 

Matura reading 
practice. 

5.  usługi dodatkowe 
w hotelarstwie 

Opis przedmiotu zamó-
wienia. 

Na lekcji poznam: 
-z jakich elementów za-
zwyczaj składa się opis 
przedmiotu zamówienia; 
-przykładowe szczegółowe 
opisy poszczególnych ele-
mentów przedmiotu za-
mówienia; 

grupa na facebook’u „III 
A THot – organizacja 
służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 

uczniowie będą wysyłać 
wykonane zadania (grupa 
na facebook’u), które zo-

staną poprawione i ocenio-
ne 

grupa na facebook’u „III A THot – 
organizacja służby pięter/usługi 

dodatkowe ” 



6.  pracownia  
obsługi  

informatycznej 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości rozwią-
zywanie zadań przygo-
towujących do egzami-
nu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

Cel: Dokonam podsumo-
wania podstawowych wia-
domości rozwiązując zada-
nia praktyczne i teoretycz-
ne przygotowujące do eg-
zaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger; Strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Powtórzenie i utrwale-
nie wiadomości rozwią-
zywanie zadań przygo-
towujących do egzami-
nu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe. 

7.  elektryczne i 
elektroniczne 
wyposażenie 

poj.sam. 

Urządzenie alarmowe 
(autoalarm). 
 

Cel lekcji: poznam budowę 
i nauczę się opisywać zasa-
dę działania autoalarmu 

Messenger , poczta 
elektroniczna oraz kon-

takt telefoniczny 

zdjęcia wykonanych zadań 
uczniowie będą wysyłali na 
pocztę elektroniczną  lub 
Messenger, a te zostaną 

poddane ocenie  

podręcznik oraz dodatkowe ma 
wysłane do uczniów w aplikacji 

Messenger 

8.  religia Czego uczy nas Jan Pa-
weł II? 
 

Cele: 
- uczeń potrafi interpreto-
wać wybrane przesłania 
papieża. 
- uczeń potrafi adaptować 
nauczanie JPII do własnego 
życia. 

Messenger, e-mail uczniowie będą przesyłali 
swoje prace, a także foto-
grafie wykonanych prac 

materiały będą wysyane poprzez 
Messenger, e-mail 

21.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia  
materiałów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  wf Ćwiczenia na dywanie.  
 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

2.  diagnozowanie Sposoby lokalizacji   wiedza uczniów będzie Strona internetowa szkoły 



elektrycznych i 
elektronicznych 

układów poj.sam. 

uszkodzeń w instalacji 
elektrycznej. 

------- ------- systematycznie sprawdzana 
na zajęciach w formie sta-

cjonarnej 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Shops. 
 
 

Treści nauczania: Słownic-
two związane z zakupami 
oraz rodzaje sklepów. 

strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna, Mes-
senger 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania za pomocą Mes-
senger’a. Otrzymają wia-
domość zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

podręcznik oraz dodatkowe ma-
teriały na stronie internetowej 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  Shopping reading. Treści nauczania: Praca z 

tekstem, określanie głów-
nych myśli tekstu. 

3.  pracownia  
obsługi  

konsumenta 

Warunki konieczne do 
przygotowania filiżanki 
dobrej kawy 
 

Cel: Nauczę się  postępo-
wania i doboru surowca 
koniecznego do przygoto-
wania dobrej i aromatycz-
nej kawy. 

portale społecznościowe  
Facebook, Messenger , 

poczta elektroniczna 
oraz kontakt telefonicz-

ny 

weryfikacja wiedzy i ocena 
uczniów poprzez spraw-
dzenie skanów lub zdjęć  
przesyłanych na pocztę 

elektroniczną  lub Messen-
gera   

Messenger; Strona internetowa 
szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

Warunki konieczne do 
przyrządzenia filiżanki 
dobrej herbaty 

Cel: Nauczę się odpowied-
niego postępowania pod-
czas przyrządzania i poda-
wania herbaty oraz zapo-
znam się ze sposobem 
parzenia herbaty po chiń-
sku, japońsku, angielsku i 
rosyjsku.     

Podawanie kakao i cze-
kolady 

Cel: Nauczę się przyrządzać 
i podawać kakao oraz cze-
koladę. 

22.05.2020 r. 
L.p. Przedmiot/ 

zajęcia 
Temat lekcji  Realizowane treści  formy kontaktu  

nauczyciela  
z uczniami  

sposób monitorowania i 
sprawdzania wiedzy ucznia 

oraz postępów w nauce 

Miejsce zamieszczenia materia-
łów i pomocy  

do realizacji treści  
programu nauczania 

1.  wf Ćwiczenia na dywanie.  
 
 

Treści:  
- utrzymanie sprawności 
fizycznej 
- dbałość o harmonijny 
rozwój organizmu 
- kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za wła-
sne zdrowie 

 
------ 

 
grupa na facebook’u 

na stronie szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 



2.  język niemiecki 
(TPS) 

Familienmodelle. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie poznają słownictwo 
dotyczące modeli rodziny, 
potrafią opisać różne typy 
rodzin. 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

geografia (HOT) Wpływ działalności 

człowieka na atmosferę, 

hydrosferę i litosferę. 

 

Nauczę się: ocenić skutki 
zmian w środowisku wywo-
łane kwaśnymi deszczami; 
analizować przestrzenne 
zróżnicowanie zanieczysz-
czeń powietrza na świecie 
na podstawie mapy tema-
tycznej; przedstawić skutki 
nadmiernego poboru wody 
w wyniku działalności go-
spodarczej człowieka; po-
dać przykłady katastrof 
ekologicznych; wskazać 
działania człowieka wspo-
magające racjonalne go-
spodarowanie wodą; opi-
sać kierunki oddziaływań 
człowieka na litosferę. 

Poprzez pocztę elektro-
niczną: iwo-

na.zsn@interia.pl  

Postępy uczniów monito-
rowane będą poprzez prze-

syłanie rozwiązanych, a 
zadanych przez nauczyciela 
prac, a także poprzez skany 
zeszytów. Monitorowanie 

odbywać się też będzie 
poprzez sprawdzanie po-

prawności zadań przydzie-
lonych uczniom na platfor-

mie learningApps.org 

Poczta elektroniczna 
Strona internetowa szkoły 

www.zsnienadowa.rzeszow.pl 
Platforma edukacyjna: learnin-

gApps.org 

3.  
 

 

 

 

 

 

 

organizacja 
przedsiębiorstwa 

samochod. 

Metody segregowania i 
przechowywania odpa-
dów.     
         

Cele:  interpretowanie 
aktów prawnych związa-
nych z gospodarką odpa-
dami, rozróżnianie pojęć:   
odpady niebezpieczne i 
inne niż niebezpieczne, 
recykling i utylizacja, okre-
ślenie metod segregacji               
i przechowywania odpa-
dów, odpady niebezpiecz-
ne produkowane w warsz-
tatach samochodowych. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

język angielski Some, any, no, every… 
 

Treści nauczania: Używanie 
zaimków nieokreślonych 

strona internetowa 
szkoły 

Uczniowie będą odsyłać 
zadania za pomocą Mes-

podręcznik oraz dodatkowe ma-
teriały na stronie internetowej 



do wyrażeń kupowania i 
sprzedawania. 

www.zsnienadowa.rzesz
ow.pl, droga mailowa 

oraz telefoniczna, Mes-
senger 

senger’a. Otrzymają wia-
domość zwrotną wraz z 
omówieniem i oceną. 

szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl  

Collocations with mo-
ney. 

Treści nauczania: Tworze-
nie wypowiedzi na temat 
wydawania i zarabiania 
pieniędzy. 

4.  język niemiecki  
(HOT) 

Familienmodelle. 
 

Treści nauczania: Ucznio-
wie poznają słownictwo 
dotyczące modeli rodziny, 
potrafią opisać różne typy 
rodzin. 

e-mail, strona interne-
towa szkoły 

przesyłanie przez uczniów 
drogą mailową ćwiczeń 

podlegających ocenie; Ćwi-
czenia będą sprawdzane i 
odsyłane uczniom wraz z 

oceną i wyjaśnieniem 

strona internetowa szkoły  
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

5.  obsługa  
konsumenta 

Karta pracy dla wybra-
nej potrawy.    
 

Cele:  wspólne wypełnianie 
przykładowej  karty pracy 
dla wybranej potrawy. 

Facebook,  E-mail  ha-
lina.pracz@gmail.com 

Zadania i testy  uczniowie 
będą przesyłać na e-maila. 

O postępach będą infor-
mowani na FB.  Informacje 
o wynikach  będą przeka-

zywane wychowawcom( w 
każdy piątek) ,a ci poinfor-

mują rodziców 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

6.  obsługa i napra-
wa poj.sam. 

Dobór i wymiana olei do 
skrzyń i mostów 
 

Cel: Zapoznanie się ze spe-
cyfikacją olei stosowanych 
do skrzyń biegów i mostów 
napędowych. 

------- wiedza uczniów będzie 
systematycznie spraw-

dzana na zajęciach w for-
mie stacjonarnej 

Strona internetowa szkoły 
www.zsnienadowa.rzeszow.pl 

 

 

 


